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1. O PIS

DTR PPD -01/EFA

ver. 11.2020

ORAZ ZASTOSOWANIE :

Przerywacze płomienia deflagracji z zaworem oddechowym grupy PPD-01/EFA są bezpiecznikami
końcowymi, przebadanymi jako ochrona przed warunkami deflagracji w środowisku gazów, par i mgieł
substancji zaliczanych do grupy wybuchowości IIA i odpornymi na warunki spalania długotrwałego bez
ograniczeń czasowych. Charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, dużą przepustowością oraz
niewielkimi wymiarami. Dedykowane są dla wymagających instalacji zbiorników bezciśnieniowych
i niskociśnieniowych rynku petrochemicznego, w tym produktów ropopochodnych należących do klasy
I i II oraz paliw lotniczych. Zadaniami urządzeń grupy PPD-01/EFA są: zabezpieczenie rurociągów
i systemów zbiorników magazynowych przed przedostaniem się ognia do ich wnętrza; automatyczna
regulacja ciśnienia panującego wewnątrz zbiorników, nie pozwalając na wzrost ciśnienia lub
podciśnienia poza wartości przyjęte jako bezpieczne i dopuszczalne; oraz zapobieganie samoczynnej
emisji par do atmosfery. Montowane są w pozycji pionowej na końcach instalacji gazowych,
w szczególności masztach oddechowych.
Są zaworami proporcjonalnymi, które charakteryzują się brakiem spadku ciśnienia po otwarciu,
zerową histerezą otwarcia/zamknięcia, wysoką szczelnością oraz konstrukcją umożliwiającą otwarcie
zaworu podciśnienia przy wartości bliskiej zera. Zawory utrzymują ciśnienie powyżej ciśnienia nastawu
w całym zakresie pracy. Ciśnienie rośnie proporcjonalnie do wzrostu natężenia przepływu gazu, zgodnie
z charakterystyką przepływu podaną przez producenta. Po odpowietrzeniu lub napowietrzeniu
zamykają się przy ciśnieniu równym z nastawem otwarcia. Są bezpiecznikami dwukierunkowymi,
a zamontowane w nich przegrody ogniowe zapobiegają przedostaniu się płomienia z jednej lub drugiej
strony. Występują standardowo z przyłączem 2”, gwintowym (wewnętrznym) lub kołnierzowym.
Opcjonalnie mogą występować w wersjach redukowanych.

Korpus urządzeń wykonany jest ze stali nierdzewnej 304L, a bariera przerywacza i części
wewnętrzne zaworu oddechowego ze stali kwasoodpornej 316L. Dzięki wykorzystaniu technologii
uszczelnienia powierzchniowo-mechanicznego, do produkcji zaworów nie użyto teflonu i innych
uszczelnień. Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej nie tylko wpływa na walory
wizualne obiektu, ale także wpływa na wysokie bezpieczeństwo pracy instalacji i długi okres
użytkowania. Wykonanie odporne na korozję minimalizuje ryzyko zajścia reakcji chemicznych z medium
i jego parami. Zawory oddechowe, będące częścią składową końcowego przerywacza płomienia, są
urządzeniami klasy II 1 G c T6 i mogą być stosowane w strefie „0”.
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Konstrukcja zaworu oddechowego i przerywacza płomienia bazuje na wysokowydajnych
rozwiązaniach przemysłowych, dzięki temu cechują się wyjątkowo wysokimi parametrami przepływu
oraz niskimi spadkami ciśnień. W wersji PPD 01/EFA ON przeznaczone są do zabezpieczania wszystkich
instalacji zbiorników magazynowych, nie wyposażonych w układ hermetyzacji, w szczególności układów
olejów napędowych na stacjach paliw. Charakteryzują się przepustowością ponad 3000l/min przy
3,5kPa, przez co możliwy jest spust kilku paliw jednocześnie. W wersji PPD-01/EFA posiadają
podwyższony punkt otwarcia i dedykowane są do instalacji hermetyzowanych, w tym w szczególności
do instalacji benzyn na stacjach paliw. By system hermetyzacji działał poprawnie, należy upewnić się,
że pozostałe urządzenia, w tym w szczególności przerywacz płomienia przy odbiorze oparów
gwarantują niskie opory przepływu. Sugeruje się stosowanie kompletnej armatury zabezpieczającej
z serii, tj. przerywacza płomienia PPD-01S przy odbiorze oparów lub zintegrowanego przyłącza oparów
z przerywaczem płomienia IFA+PO3, a na instalacjach kolektorowanych stosowanie dodatkowo
przerywaczy płomienia detonacji PPD-02S. Kompletny i spójny system zabezpieczeń zapewnia
zabezpieczenie przeciwwybuchowe na najwyższym poziomie, gwarantując poprawną pracę układu
i skuteczny układ hermetyzacji, zapewniając jednocześnie wysoką przepustowość umożliwiającą
swobodny spust kilku paliw w jednym czasie. Dla stacji paliw wyposażonych w dużą ilość dystrybutorów
wydawczych lub dystrybutory szybkowydajne, przewidziano wersję z powiększoną przepustowością
PPD-01/EFA HighFlow. Dobierając zawory oddechowe, należy określić sumaryczną prędkość
wydawania paliw danego rodzaju, która określa min. parametry wdechu stosowanego urządzenia.
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Urządzenia spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz zostały wykonane zgodnie
z normami: PN-EN ISO 16852:2012 (EN ISO 16852:2010), PN EN ISO 28300:2011 (EN ISO 28300:2008
+AC2009, ISO 28300:2008+AC1:2009), PN-EN 1127 1:2011 (EN 1127 1: 2011), PN EN 13463-1:2010 (EN
13463-1:2009) oraz PN EN 13463 5:2012 (EN 13463 5:2011). Posiadają Certyfikat Badania Typu WE
numer KDB 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”.
Bezpieczniki są częścią składową pakietu "Bezpieczny zbiornik”, który został laureatem pierwszej
edycji GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii. Wszystkie produkty wchodzące w jego skład,
przeszły szczegółową analizę przez niezależnych ekspertów, zostały zweryfikowane przez Ministra
Środowiska, jako najwyższej jakości produkty ekologiczne i są rekomendowane oraz w pełni wspierane
przez Ministerstwo Środowiska.
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"Bezpieczny zbiornik" dostał również najbardziej prestiżowe nagrody - "Produkt Roku 2005" oraz
"Grand Prix Prezesa UDT" podczas XII Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw" w 2005r, a „Grupa
urządzeń zabezpieczających rurociągi oraz zbiorniki nisko i bezciśnieniowe w przemyśle naftowym,
chemicznym oraz spożywczym” firmy Petroster, zdobyła tytuł "Produkt Roku 2015" podczas XXII
Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw" w 2015 w Warszawie. „Laboratorium do badania przepływów
przerywaczy płomienia deflagracji i detonacji oraz zaworów oddechowych dla zbiorników niskoi bezciśnieniowych” używane podczas konstruowania i produkcji PPD-01/EFA, zostało również
laureatem nagrody „Produkt roku 2015 – Innowacja”.
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TECHNICZNE :

DANE OGÓLNE
Numer ATEX

KDB 04ATEX049X

Grupa wybuchowości

IIA / II 1 G c T6

Zabezpieczenie dla warunków
Spalanie długotrwałe

deflagracji
Przebadany na warunki spalanie długotrwałego bez
ograniczeń czasowych

Warunki instalacji
Wykonanie według

Zbiorniki i instalacje bezciśnieniowe
PN-EN ISO 16852:2012 (EN ISO 16852:2010),
PN EN 1127-1:2011 (EN 1127-1:2011),
PN-EN 13463-1:2010 (EN 13463-1:2009),
PN-EN 13463-5:2012 (EN 13463-5:2011)
PN-EN ISO 28300:2011 (EN ISO 28300:2008 +AC2009,
ISO 28300:2008 +AC1:2009)

Rodzaj konstrukcji

końcowy z zaworem oddechowym

Średnica przyłącza

DN50 (opcjonalnie redukowane)

Rodzaj przyłącza

gwintowe DN50 (GW) lub kołnierzowe
kołnierze wg PN-EN1092-1 DN50 PN10/16 typ B
(inne przyłącza dostępne opcjonalnie po uzgodnieniu)

PARAMETRY PRACY
Temperatura pracy

-30oC - +60oC

Ciśnienie robocze (absolutne)

0,8 – 1,3 bar

Ciśnienia otwarcia zaworu
oddechowego

Nadciśnienie:

wersja PPD-01/EFA ON:
wersja PPD-01/EFA:

Podciśnienie (dla wszystkich wersji):

0,8kPa
1,4kPa
-0,08kPa

możliwe inne nastawy indywidualnie uzgodnione
Kierunek zabezpieczenia ogniowego

Zabezpieczenie dwukierunkowe

Kierunek montażu
Media

Zawór oddechowy – pionowy
media zgodnie z klasyfikacją grupy wybuchowości IIA,
w tym paliwa lotnicze

Otoczenie pracy

W pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
odporne na działanie warunków atmosferycznych
możliwe wykonanie specjalne pod specyficzne warunki pracy –
z ogrzewaniem oraz zabezpieczeniem przed lodem, pyłem itp.

WYKONANIE
Materiał wykonania bariery ogniowej

Stal nierdzewna 304L lub kwasoodporna 316L
(klasa temperaturowa obudowy T6, udarność na -29oC)

Materiał wykonania zaworu
oddechowego oraz zaworów wewn.
Uszczelnienie zaworów wewn.

Stal kwasoodporna 316L
Powierzchniowo – mechaniczne o wysokiej szczelności
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Materiał wykonania obudowy
przerywacza płomienia

Stal kwasoodporna 316L lub 316Ti
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P RZEPŁYWU I SPADKI CIŚNIEŃ ZAWORÓW :
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przepustowość (l/min)

1200
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OZNACZEŃ NA TABLICZCE FABRYCZNEJ :
DEF – oznaczenie rodzaju „DEF” oznaczający
„przerywacz płomienia deflagracji”

2020

Lu / D = n/a – maksymalny dopuszczany stosunek
„Lu” „długość przewodu rurowego po stronie
niechronionej” do „D” „średnica przewodu
rurowego” – „n/a” oznaczające „nie podaje się (nie
dotyczy)”
BC : a – określenie spalania „BC” wraz z
klasyfikacją „a” „spalanie długotrwałe (bez
ograniczenia czasu”
Ex. G IIA – oznaczenie grupy wybuchowości IIA
To = 60oC – „To” temperatura robocza
Po = 0,13 MPa – „Po” maksymalne ciśnienie
robocze

2020

Nastaw ciśnienia – wartości początku otwarcia
zaworu w kPa
Ciśnienie uwalniania – ciśnienie na wlocie do
zaworu powodujące wymaganą przepustowość
Wydajność przepływu – przepustowość przy
ciśnieniu uwalniania

II 1 G c T6 – kategoria urządzenia
nieelektrycznego do stref zagrożonych wybuchem (zastosowanie poza górnicze, dla stref „0” gazowych,
konstrukcyjne bezpieczeństwo obudowa wzmocniona „c”, klasa temperaturowa obudowy T6)

ORAZ WYMIARY :

UWAGA: W przypadku wersji redukowanych, należy dodać po 1cm od strony redukowanej.
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MONTAŻU :

Zawory należy montować wyłącznie na rurociągach zakończonych odpowiednim gwintem lub
przyłączem kołnierzowym, zgodnie z projektem technologicznym.
• Przed zamontowaniem należy dokonać oględzin prześwitu przegrody ogniowej i ewentualnie
przedmuchać bezpiecznik sprężonym powietrzem. Należy wykonać oględziny wizualne zaworu
pod kątem uszkodzeń mechanicznych i widocznych wad pracy.
• Po dokonaniu sprawdzenia bezpiecznika – nakręcić bezpiecznik na rurę zakończoną gwintem lub
przykręcić do odpowiedniego połączenia kołnierzowego używając atestowanych uszczelek i śrub.
Do dokręcania zaworu w wersji gwintowej nie należy używać kluczy, wystarczy mocne dokręcenie
ręczne do wyczuwalnego oporu. Przed oddaniem do użytku należy zdemontować blokadę tarczy
nadciśnienia!
UWAGA: Zawory zabezpieczane są kartonową blokadą na czas transportu, ograniczającą ruch tarczy.
Przed rozpoczęciem pracy zaworu należy je bezwzględnie usunąć! W tym celu należy odkręcić daszek
zaworu. Nie usunięcie blokady może spowodować niepoprawną pracę zaworu, a w konsekwencji
zniszczenie zbiornika.

7. U ŻYTKOWANIE

ORAZ KONSERWACJA :

Dopuszcza się stosowanie zaworów grupy PPD-01/EFA wyłącznie zgodne z przeznaczeniem oraz z
warunkami określonymi przez producenta. Aby urządzenie funkcjonowało w sposób prawidłowy zaleca
się jego okresowy przegląd i ewentualne czyszczenie co 6 miesięcy, a wymaga się przeglądu
przynajmniej raz w roku. Czasookresy przeglądów należy skrócić dla urządzeń pracujących w warunkach
mogących powodować zabrudzenie urządzenia w krótszym czasie (np. kondensacja medium, silne
zapylenie), odpowiednie dla poprawnego funkcjonowania urządzenia i instalacji. Przegląd i
konserwację może wykonać wyłącznie autoryzowany serwis. Konstrukcja urządzenia pozwala na
wykonanie szybkiego i prostego serwisu, a podczas wyjmowania tarcz, nie trzeba było rozkręcać
punktów regulacyjnych nastawów zaworu. W skład serwisu obligatoryjnie musi wchodzić kontrola
poprawności działania zaworu oddechowego wraz z pomiarem i ewentualnymi regulacjami otwarć
zaworu, zakończona protokołem przeglądu urządzenia. Serwis powinien odbywać się na urządzeniach
ZO2 REG, REG3 lub innym dopuszczonym przez producenta. Ze względu na bezpieczeństwo,
bezwzględnie nie dopuszcza się stosowania urządzeń na rurociągach o średnicach większych niż DN50.
UWAGA 1: Dobierając urządzenie, powinno się wziąć pod uwagę parametry obiektu na którym ma
pracować, w szczególności parametry podciśnienia. By to określić, należy określić maksymalną prędkość
wydawania produktu ze zbiornika. Dla przykładu stacji paliw, sumaryczną wydajność wszystkich pomp,
mogących w jednym czasie wydawać paliwo. Prędkość ta nie może być większa, niż przepustowość
podciśnienia zaworu przy -0,25kPa, dla wersji PPD-01/EFA jest to 160l/min. Dla obiektów
wymagających wyższych parametrów, poleca się PPD-01/EFA High Flow lub IFA+RFA.
UWAGA 2: W przypadku wystąpienia uszkodzeń bariery ogniowej lub innych elementów, niemogących
być usuniętymi, a wyłączającymi zawór z poprawnej pracy lub mogących spowodować poważne usterki
w pracy zaworu w niedługim czasie, należy bezwarunkowo wymienić zawór na nowy.
UWAGA 3: W przypadku wystąpienia warunków deflagracji – bezpiecznik należy bezwarunkowo
wymienić na nowy, tego samego typu, nawet gdy nie posiada on ewidentnych uszkodzeń.
URZĄDZENIA :

Przez „czyszczenie urządzenia” należy rozumieć usunięcie brudu z wnętrza zaworu, bariery
ogniowej oraz siatki osłonowej. Do czyszczenia należy użyć miękkiej szczotki lub pędzla. Należy
upewnić się, czy jest prześwit przegrody ogniowej i ewentualnie dokonać przedmuchania sprężonym
powietrzem. Należy upewnić się, że przerywacz nie nosi śladów uszkodzeń lub wystąpienia warunków
deflagracji lub spalania.
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